ตารางสอนภาควันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ปวช. วันอาทิตย์
ชั้น/คาบ
ปวช.1/1 (1/60) คอม

8-8.30

8.30-9

9-9.30

พล + เพศ อ.จิราพร322

ณ 2 มิ.ย.. 60

9.30-10 10-10.30 10.30-11 11-11.30 11.30-12 12-12.30 12.30-13 13-13.30 13.30-14 14-14.30 14.30-15 15-15.30 15.30-16 16-16.30 16.30-17 17-17.30 17.30-18
คอมอาชีพ อ.อาพร 211

บัญชี 1 + 2 อ.มณเฑียนทิพย์311

Eจริ ง 1 อ.นพพล321 ลูกเสื อ 1 ปริ ญญา342

พ.ท ต้น อ.จิราพร 215

ปวช.1/2 (1/60) ตลาด

บัญชี 1 + 2 อ.มณเฑียนทิพย์311

พล + เพศ อ.จิราพร322

Eจริ ง 1 อ.นพพล321

ลูกเสื อ 1 ปริ ญญา342

พ.ท ต้น อ.จิราพร 215

คอมอาชีพ อ.อาพร 211

ปวช.1/2 (1/60) บัญชี

บัญชี 1 + 2 อ.มณเฑียนทิพย์311

พล + เพศ อ.จิราพร322

Eจริ ง 1 อ.นพพล321

ลูกเสื อ 1 ปริ ญญา342

พ.ท ต้น อ.จิราพร 215

คอมอาชีพ อ.อาพร 211

ปวช.1/3(1/60)ช่างยนต์

พล + เพศ อ.จิราพร322

คอมอาชีพ อ.อาพร 211

งานเครื่ องมือกลต้น อ. อชิรญา913 งานฝึ กฝี มือ 1 อ. อชิรญา913

Eจริ ง 1 อ.นพพล321 ลูกเสื อ 1 ปริ ญญา342

งานเชื่อมโลหะ อ.ตะวัน333

ปวช.1/4(1/60)ช่างไฟฟ้ า

พล + เพศ อ.จิราพร322

คอมอาชีพ อ.อาพร 211

งานเครื่ องมือกลต้น อ. อชิรญา913 งานฝึ กฝี มือ 1 อ. อชิรญา913

Eจริ ง 1 อ.นพพล321 ลูกเสื อ 1 ปริ ญญา342

งานเชื่อมโลหะ อ.ตะวัน333

พฐ+คณิ ต คอม อ.อาพร 211

ExcEl+สถิติ อ.รัญญะปรัชญ์217

ปวช.2/1 (1/59) คอม

สิ่ งพิมพ์Pshopกิตติศกั ดิ์ 217

ลูกเสื อ 2 อ.จิราพร322 Eฟังพูด 1 รุ่ งทิวา344

วิทย์ชีวิต อ.วีระพงษ์322

ญี่ปนุ่ 1 รุ่ งทิวา344

ปวช.2/2 (1/59) ตลาด ExcEl+สถิติ อ.รัญญะปรัชญ์217 การค้าอาเซียน อ.ดุจเดือน341

Eฟังพูด 1 รุ่ งทิวา344 ญี่ปนุ่ 1 รุ่ งทิวา344 ลูกเสื อ 2 อ.จิราพร322 ขายตรง+ก.ม.อ.ปพิชญา343

วิทย์ชีวิต อ.วีระพงษ์322

ปวช.2/2 (1/59) บัญชี ExcEl+สถิติ อ.รัญญะปรัชญ์217

Eฟังพูด 1 รุ่ งทิวา344 ญี่ปนุ่ 1 รุ่ งทิวา344 ลูกเสื อ 2 อ.จิราพร322 ร่ วมค้าใบสาคัญ อ.อัญชลี313

วิทย์ชีวิต อ.วีระพงษ์322

ปวช.2/3(1/59)ช่างยนต์

ยนต์โซลีน อ.สมบูรณ์332

ปวช.2/4(1/59)ช่างไฟ

ติดตั้งไฟฟ้ าใน อ.พิพฒั น์212

ปวช.3/1(1/58) คอม
ปวช.3/1(1/58)ตลาด

ญี่ปนุ่ 1 รุ่ งทิวา344 ลูกเสื อ 2 อ.จิราพร322 งานบารุ งรถยนต์ อ.สมบูรณ์332

วิทย์ชีวิต อ.วีระพงษ์322

ซ่อมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า พิพฒั น์212 กฎมาตร สรรเสริ ญ914 Eฟังพูด 1 รุ่ งทิวา344 ญี่ปนุ่ 1 รุ่ งทิวา344 ลูกเสื อ 2 อ.จิราพร322 อุปกรณ์อิเลก อ.สรรเสริ ญ914

วิทย์ชีวิต อ.วีระพงษ์322

เครื่ องล่างยนต์ อ.สมบูรณ์332

สร้ างเว็บ+เน็ต อ.ธวัชชัย218
E ขาย อ.นฤมล331

ปวช.3/2(1/58)บัญชี
ปวช.3/3(2/57)ตลาด

บัญชีสินค้า อ. อัญชลี313

โครงการ ธวัชชัย218

การค้าอาเซี ยน อ.ดุจเดือน341 อ่านพิมพ์ นฤมล 331
บัญชีสินค้า อ. อัญชลี313

E ขาย อ.นฤมล331

งานเครื่ องยนต์เล็ก อ.ตะวัน333

การค้าอาเซี ยน อ.ดุจเดือน341

อ่านพิมพ์ นฤมล 331

Pนาเสนอ กิตติศกั ดิ์ 217

อ่านพิมพ์ นฤมล 331

ความรู ้+อาชีพ อ.ลาวัลย์312

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

โครงการ รัญญะ218

ความรู ้+อาชีพ อ.ลาวัลย์312

ขายตรง+ก.ม.อ.ปพิชญา343

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

โครงการ รัญญะ218

ความรู ้+อาชีพ อ.ลาวัลย์312

ร่ วมค้าใบสาคัญ อ.อัญชลี313

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

บุคลิกขาย อ.ปพิชญา343ประกอบการ ปพิชญา343

ตารางสอนภาควันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ปวส. วันอาทิตย์ ( หลักสู ตร 5 เทอม ) ณ 2 มิ.ย. 60
ชั้น/คาบ

8-8.30

8.30-9

9-9.30

9.30-10 10-10.30 10.30-11 11-11.30 11.30-12 12-12.30 12.30-13 13-13.30 13.30-14 14-14.30 14.30-15 15-15.30 15.30-16 16-16.30 16.30-17 17-17.30 17.30-18

ปวส.1/1(1/60)ม.6 บ. หลักขาย ลาวัลย์312 หลักต. ลาวัลย์312 เทคโน วีระพงษ์ 215
ปวส.1/2(1/60)ม.6 ค

คอมธุรกิจ อ.ละออง216

บัญชี 1 อ.ลัดดา915

ไทยอาชีพ ปริ ญญา342

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

หลักขาย ลาวัลย์312

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

เทคโน อาพร 211

ปวส.1/3(1/60)ม.6 บ. หลัก ต.ธนเสฏฐ์334 ไทยอาชีพ ปริ ญญา342หลักขาย อ.ปพิชญา343

เทคโน อาพร 211

ปวส.1/3(1/60)ม.6 ตลาด หลัก ต.ธนเสฏฐ์334 ไทยอาชีพ ปริ ญญา342หลักขาย อ.ปพิชญา343

เทคโน อาพร 212 บุคลิกตลาด อ.ปพิชญา343

ปวส.1/4(1/60)ม.6 โล

บัญชี 1 อ.ลัดดา915

คอมธุรกิจ อ.ละออง216

ปวส.1/6(1/60)ม.6 โล เทคโน วีระพงษ์ 215 หลัก ต.ธนเสฏฐ์334 โลจิสติกส์ ภูษณดา912
ปวส.1/7(1/60)ปวช.บ.

ชั้นกลาง 1 อ.อัญชลี313

หลัก ต.ธนเสฏฐ์334

บัญชี 1 อ.ลัดดา915

บัญชี 1 อ.ลัดดา915

ไทยอาชีพ ปริ ญญา342

ชั้นกลาง 2 อ.อัญชลี313

ไทยอาชีพ1 อ.นพพล321

บัญชี 1 + 2 อ.ลัดดา915

หลัก ต.ธนเสฏฐ์334

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

ไทยอาชีพ 1 อ.นพพล321หลักขาย อ.ปพิชญา343 เทคโน อาพร 212

ปวส.1/5(1/60)ม.6 โล พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ เทคโน วีระพงษ์ 215 หลักขาย ลาวัลย์312 หลักต. ลาวัลย์312

บัญชี 1 + 2 อ.มณเฑียนทิพย์311

บัญชี 1 อ.ลัดดา915

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ โลจิสติกส์ ภูษณดา912 หลักต. ลาวัลย์312
โลจิสติกส์ ภูษณดา912

คอมธุรกิจ อ.ละออง216

คอมธุรกิจ อ.ละออง216

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ หลักขาย อ.ปพิชญา343

ไทยอาชีพ 1 อ.นพพล321 เทคโน อาพร 211

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ วัฒนญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

ปวส.1/7(1/60)ปวช. ตลาด

หลัก ต.ธนเสฏฐ์334 จัดจาหน่าย ปพิชญา343

ไทยอาชีพ 1 อ.นพพล321 เทคโน อาพร 211

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ วัฒนญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

ปวส.1/7(1/60)ปวช.คอม

หลัก ต.ธนเสฏฐ์334

ไทยอาชีพ 1 อ.นพพล321 เทคโน อาพร 211

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ วัฒนญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

ปวส.1/8(1/60)ปวช.โล.

PคอมVBละออง 216

ไทยอาชีพ ปริ ญญา342

วัฒนญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344 พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

ไทยอาชีพ ปริ ญญา342โลจิสติกส์ ภูษณดา912 เทคโน อ.ธวัชชัย218 หลัก ต.ธนเสฏฐ์334

ปวส.1/9ม6(1/60)ยนต์ งานเทคนิ คพฐ อ.อชิรญา913

งานกลเบื้องต้น อ.อชิรญา913 สนทนาE1รุ่ งทิวา344

งานเชื่อมโลหะอ.ตะวัน333

วัสดุช่าง อชิรญา913 พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

งานไฟฟ้ าอิเลก สรรเสริ ญ914

ปวส.1/9ม6(1/60)ไฟฟ้ า งานเทคนิ คพฐ อ.อชิรญา913

วงจรไฟฟ้ า อ.สรรเสริ ญ914

สนทนาE1รุ่ งทิวา344

งานเชื่อมโลหะอ.ตะวัน333

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

งานไฟฟ้ าอิเลก สรรเสริ ญ914

ปวส.1/10 ช (1/60)ยนต์ศก.พอเพียง ดุจเดือน341
ปวส.1/10 ช (1/60)ไฟฟ้ศก.พอเพี
า
ยง ดุจเดือน341

วงจรไฟฟ้ า อ.สรรเสริ ญ914

สนทนาE1รุ่ งทิวา344 บริ หาร ธนเสฏฐ์334

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ วัฒนญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

สนทนาE1รุ่ งทิวา344 บริ หาร ธนเสฏฐ์334

พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ วัฒนญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

ปวส.1/11(2/59)ม.6 คอม ระบบSQL อ.ธวัชชัย218

สนทนาญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

PคอมVBละออง 216

โครงการ ละออง216 พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ ภาพเคลื่อนไหว อ. กิตติศกั ดิ์ 217

พ.เว็บ dream อ.ธวัชชัย218

ปวส.1/11(2/59)ปวช.คอม. ระบบSQL อ.ธวัชชัย218

สนทนาญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

PคอมVBละออง 216

โครงการ ละออง216 พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

พ.เว็บ dream อ.ธวัชชัย218

ปวส.1/12(2/59)ม.6 โล. โครงการ บุญนภัส314 จัดการสค.อภัย911 สนทนาญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

ต้นทุนโล ภูษณดา912 ข้อมูลโล ภูษณดา912 จัดการขนส่ ง.อภัย911 คลังส/ค ภูษณดา912 พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

ปวส.1/12(2/59)ปวช. โลโครงการ บุญนภัส314 จัดการสค.อภัย911 สนทนาญี่ปนุ่ รุ่ งทิวา344

ต้นทุนโล ภูษณดา912 ข้อมูลโล ภูษณดา912 จัดการขนส่ ง.อภัย911 คลังส/ค ภูษณดา912 พ.ชีวิต อมรรัตน์ หอ

ตารางสอนภาควันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ปวส. วันอาทิตย์ ( หลักสู ตร 5 เทอม ) ณ 2 มิ.ย. 60
ชั้น/คาบ
ปวส.2/1(1/59)ม.6 บ.
ปวส.2/2(1/59)ม.6 คอม

8-8.30

8.30-9

9-9.30

9.30-10 10-10.30 10.30-11 11-11.30 11.30-12 12-12.30 12.30-13 13-13.30 13.30-14 14-14.30 14.30-15 15-15.30 15.30-16 16-16.30 16.30-17 17-17.30 17.30-18

ศก.พอเพียง ดุจเดือน341ลีลาศ อมรรัตน์ หอ
ระบบSQL อ.ธวัชชัย218

Eอาชีพ นฤมล 331 หลักการดร. สมาน324

ต้นทุน 2 อ.อัญชลี313

โครงการ มณ311

บริ หาร ธนเสฏฐ์334

หลักการดร. สมาน324 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ ศก.พอเพียง ดุจเดือน341 Eอาชีพ นฤมล 331 โครงการ วีระพงษ์215 บริ หาร ธนเสฏฐ์334

ปวส.2/2(1/59)ม.6ตลาด ศก.พอเพียง ดุจเดือน341

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ จัดจาหน่าย ปพิชญา343 บริ หาร ธนเสฏฐ์334 Eอาชีพ นฤมล 331 หลักการดร. สมาน324

ปวส.2/3(1/59)ม.6 โล

จัดการสค.อภัย911 โครงการ บุญนภัส314 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ ศก.พอเพียง ดุจเดือน341 Eอาชีพ นฤมล 331 จัดการขนส่ ง.อภัย911 หลักการดร. สมาน324

ปวส.2/4(1/59)ม.6 โล

Eอาชีพ อ.นพพล321 หลักการดร. สมาน324 จัดการสค.อภัย911

ปวส.2/5(1/59)ม.6 โล

ตรวจสอบ อ.อัญชลี313

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ บริ หาร ธนเสฏฐ์334 โครงการ บุญนภัส314

พ.เว็บ dream อ.ธวัชชัย218

วิจยั ตลาด + โครงการ อ.รัญญะปรัชญ์214
บริ หาร ธนเสฏฐ์334

ศก.พอเพียง ดุจเดือน341จัดการขนส่ง.อภัย911

Eอาชีพ อ.นพพล321 หลักการดร. สมาน324 จัดการสค.อภัย911 ศก.พอเพียง บุญนภัส314 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ บริ หาร ธนเสฏฐ์334 จัดการขนส่ง.อภัย911

ปวส.2/6(1/59)ปวช.บ. หลักการดร. สมาน324 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

Eอาชีพ นฤมล 331

ปวส.2/6(1/59)ปวช.คอม.

Eอาชีพ นฤมล 331

ระบบSQL อ.ธวัชชัย218

ปวส.2/7(1/59)ปวช.โล. โครงการ บุญนภัส314 จัดการสค.อภัย911
ปวส.2/8(1/59)ม.6 ยนต์

งานเกียร์ อ.ตะวัน333

ปวส.2/8(1/59)ม.6 ไฟฟ้ า

ระบบคุมงาน สรรเสริ ญ914

ปวส.2/9(1/59) ปวช ยนต์

งานเกียร์ อ.ตะวัน333

โครงการ มณ311 ศก.พอเพียง บุญนภัส314

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ
งานปรับแต่ง อ.ตะวัน333
ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

ตรวจสอบ อ.อัญชลี313

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ ศก.พอเพียง บุญนภัส314โครงการ ละออง216 หลักการดร. สมาน324 ภาพเคลื่อนไหว อ. กิตติศกั ดิ์ 217
หลักการดร. สมาน324ศก.พอเพียง ดุจเดือน341 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ จัดการขนส่ ง.อภัย911

งานปรับแต่ง อ.ตะวัน333

ปวส.2/9(1/59) ปวช ไฟฟ้ า ระบบคุมงาน สรรเสริ ญ914

ต้นทุน 2 อ.อัญชลี313

โครงการ บุญนภัส314

พ.เว็บ dream อ.ธวัชชัย218
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ลีลาศ อมรรัตน์ หอ เครื่ องล่างส่งกาลัง อ.สมบูรณ์332 เครื่ องปรับอากาศ อ.สมบูรณ์332ศก.พอเพียง บุญนภัส314บริ หาร ธนเสฏฐ์334 โครงการ สมบูรณ์332
ส่ งจ่ายไฟฟ้ า อ.พิพฒั น์212

ซ่อมบารุ งไฟฟ้ า อ.พิพฒั น์212 บริ หาร ธนเสฏฐ์334 ศก.พอเพียง บุญนภัส314 ประมาณไฟฟ้ า+โครงการ พิพฒั น์212

ลีลาศ อมรรัตน์ หอ
ส่ งจ่ายไฟฟ้ า อ.พิพฒั น์212

เครื่ องปรับอากาศ อ.สมบูรณ์332

กลศาสตร์ ไหล อ.ตะวัน333

ซ่อมบารุ งไฟฟ้ า อ.พิพฒั น์212

โครงการ สมบูรณ์332

ประมาณไฟฟ้ า+โครงการ พิพฒั น์212

ปวส.2/10(2/58)ม.6 บ
ปวส.2/10(2/58)ม.6 ตลาดหลักการดร. สมาน324 Eอาชีพ อ.นพพล321 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

P ขั้นสูง อ.รัญญะปรัชญ์/215 วิทย์ชีวิต วีระพงษ์215

ปวส.2/10(2/58)ม.6 คอม หลักการดร. สมาน324 Eอาชีพ อ.นพพล321 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

P ขั้นสูง อ.รัญญะปรัชญ์215 วิทย์ชีวิต วีระพงษ์215

ปวส.2/10(2/58)ม.6 โล หลักการดร. สมาน324 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

P ขั้นสูง อ.รัญญะปรัชญ์/215 วิทย์ชีวิต วีระพงษ์215

ปวส.2/11(2/58)ปวช.บ Eอาชีพ อ.นพพล321 หลักการดร. สมาน324 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

P ขั้นสูง อ.รัญญะปรัชญ์/215 วิทย์ชีวิต วีระพงษ์215

ปวส.2/11(2/58)ปวช.โล Eอาชีพ อ.นพพล321 หลักการดร. สมาน324 ลีลาศ อมรรัตน์ หอ

P ขั้นสูง อ.รัญญะปรัชญ์/215 วิทย์ชีวิต วีระพงษ์215

P สถิติ วิจยั อ.รัญญะปรัชญ์214
คอมธุรกิจ อ.ละออง216
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